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Abstrakt

Prispievok predstavuje Medicínsky Tejping ako 
úspešnú terapiu aktivizácie prirodzeného procesu 
liečby bolesti chrbta. Bolesti chrbta v súčasnosti 
predstavujú závažný problém. Častou príčinou 
ich vzniku je preťažovanie organizmu 
v nesprávnych ergonomických polohách. 
Kinesiotejping predstavuje vhodnú terapiu, ktorá 
podporuje prirodzené procesy liečby porúch 
pohybového systému. Koncept špeciálnej 
flexibilnej pásky v terapii vznikol v Japonsku a je 
široko používaný od 30 rokov 2O storočia. 
Zakladateľom tejto terapie je dr. Kenzo Kase – 
japonský chiropraktik. Navrhol špeciálnu pásku z 
flexibilnej bavlny a nalepil ju pacientom na 
skrátené svaly s cieľom predlžovať terapeutické 
efekty. Nová metóda nazvaná kinesio – tejping 
znamená v preklade pohybový tejping – 
podporujúci dynamiku pohybu. Vďaka flexibilite 
pásky, každý pacient má možnosť vykonávať 
bežné denné aktivity, alebo sa zúčastňovať 
športového tréningu. V roku 2007 inštruktori 
kinesiotapingu z Európy dospeli k záveru, že 
dokonalou oblasťou využitia vedomostí o 
kinesiotejpingu a biokinetickom reťazci je liečba 
myofascialných porúch. Rozhodli sa o zmene 
názvu a obsahu vzdelávania. Koncepcia využitia 
kinesiotejpingu v Európe prijala názov 
Medicínsky Tejping /Medical Taping Koncept - 
MTC/.  Metóda je založená na nalepení 
špeciálnych náplastí v určitých oblastiach tela. 

Tieto náplaste majú podobné vlastnosti ako 
ľudská koža (hrúbka, hmotnosť, predĺženie okolo 
130-140%). Aplikuje sa na niekoľko dní, kedy je 
možné sa aj sprchovať vďaka odolnosti voči 
vode. Filozofiou tejpingu je podpora organizmu 
k využitiu biomechanickej úpravy v mieste 
bolesti alebo úrazu. Tejping umožňuje plný 
rozsah pohyblivosti v kĺbe a tým neobmedzuje 
doterajší životný štýl. Tejping môžeme využívať 
na liečbu bolesti pohybového systému rôznej 
etiológie. K ďalším dôležitým účinkom patria 
podpora optimálneho postavenia v kĺbe pri 
rehabilitácii svalov a kĺbov, pomoc v udržovaniu 
správneho držania a symetrie tela, podpora 
kinestetického vnímania jednotlivých časti tela, 
zvýšenie rozsahu kĺbovej pohyblivosti, 
stabilizácia kĺbu v prípade poškodenia 
ligamentov či šliach. S cieľom dosiahnutia 
optimálnych efektov liečby je potrebná 
konzultácia terapeuta s lekárom alebo 
fyzioterapeutom, ktorý má potrebné informácie 
v tejto oblasti. Vhodná aplikácia náplasti 
garantuje úspešnosť terapie. Je potrebné 
zdôrazniť, že pásky ovplyvňujú telo dvadsaťštyri 
hodín denne a je ich možné nosiť niekoľko dní. 
Pásky môžeme aplikovať rôznymi technikami v 
závislosti od riešeného problému. Výberu 
aplikácie by malo predchádzať komplexné 
kineziologické vyšetrenie pacienta.  
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